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На сьогоднішній день соціальне підприємство є одним із діє-
вих механізмів вирішення соціальних та економічних проблем
суспільства. Підтвердженням цього є активний розвиток соціаль-
ного підприємництва у європейських країнах (Великобританія,
Німеччина, Польща), а також у США, Канаді та інших розвине-
них країнах. Щодо України, то темпи створення і розвитку соціа-
льних підприємств у нашій державі є нижчими від згаданих країн
[1], що спричинено рядом перепон, що виникають як у внутріш-
ньому, так і у зовнішньому середовищі їх функціонування.

Аналіз практики діяльності, а також результати анкетного
опитування українських соціальних підприємств дає змогу виок-
ремити основні проблеми з якими вони стикаються, а саме:

1) низька підтримка з боку держави — значна частина соціа-
льних підприємців в Україні вважають, що держава у недостатній
мірі займається питанням їх розвитку, оскільки на сьогоднішній
день відсутні нормативно-правові акти, які б визначали поняття
«соціального підприємства» чи надавали їм певні пільги, субси-
дії, дотації тощо. Окрім цього не створені спеціальні державні
органи, які б займалися питаннями, що пов’язані з діяльністю со-
ціальних підприємств, а також не визначено серед існуючих дер-
жавних органів ті, до компетенції яких би належало вирішення
зазначених питань. Разом з тим жодна державна програма чи
стратегія не передбачає розробку і впровадження заходів щодо
активізації соціального підприємництва в Україні;
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2) низький рівень обізнаності громадськості щодо того, що таке
«соціальне підприємство» — незважаючи на те, що останні 10—15
років різноманітні закордонні фонди намагаються популяризувати
ідею соціального підприємництва в Україні [2], населення нашої кра-
їни ще й досі мало обізнане щодо суті, принципів діяльності соціаль-
них підприємств і їх позитивного ефекту на суспільство в цілому;

3) високі податки та висока вартість залучення кредитів — знач-
на частина соціальних підприємців зазначають, що існуючі подат-
кові ставки є високими, а також що діюча система фінансової звіт-
ності є надто складною для них. Окрім цього більшість українських
банків не зацікавлені у пільговому фінансуванні соціальних підпри-
ємств, а існуючі процентні ставки по кредитам, а також підвищені
фінансові ризики їх діяльності обмежують можливість отримання
банківських кредитів соціальними підприємствами;

4) відсутність підприємницького досвіду — на сьогоднішній день
більшість соціальних підприємств створюється людьми, які не мають
бізнес-досвіду, що в свою чергу призводить до проблем у визначенні
тенденцій ринку, потреб споживачів і вчасному реагуванні на них;

5) низька кваліфікація працівників — основна частина праців-
ників соціальних підприємств — це люди з фізичними чи психіч-
ними вадами, що впливає на якість наданих послуг чи виробле-
них товарів, на якість реалізації управлінських рішень тощо.

З метою подолання цих проблем чи принаймні зменшення їх
негативного впливу доцільно розробити програму підтримки роз-
витку соціальних підприємств в Україні і покласти відповідаль-
ність за її реалізацію на державні органи влади у сфері малого під-
приємництва. Окрім цього запровадити державні гранти для таких
підприємств. Альтернативою банківським кредитам як джерела
фінансування соціальних підприємств можуть стати кошти надан-
ні корпораціями в рамках політики соціальної відповідальності. В
її ж рамках корпорації та інші бізнес-організації також могли б на-
давати безкоштовні курси підвищення кваліфікації для працівни-
ків соціальних підприємств чи проводити безкоштовні бізнес-
консультації для соціальних підприємців. Звичайно, що все це мо-
жливо лише після того, як основна частина українського суспільс-
тва буде обізнана щодо діяльності соціальних підприємств, а задля
цього існуючим успішним соціальним підприємствам в Україні
потрібно висвітлювати результати своєї діяльності на власних веб-
сайтах, у ЗМІ та соціальних мережах. Отже, очевидним є той факт,
що вирішення зазначених проблем потребує систематичних і ком-
плексних заходів як з боку держави, так і з боку бізнесу, громадсь-
кості та й самих соціальних підприємців.
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Анотація: Розглянуто методи-
ки оцінювання клієнтського
капіталу та проаналізовано їх
за наявністю необхідної інфо-
рмаційної бази та ефективним
виходом для прийняття управ-
лінських рішень. Запропонова-
но авторський комплекс ін-
струментів для оцінки клієнт-
ського капіталу підприємства.
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EVALUATION
OF ENTERPRISE’S CLIENT

CAPITAL

Summary: The methods of
evaluation of client capital are
considered and they are ana-
lyzed by the conditions of pres-
ence of necessary informative
base and effective output for ac-
ceptance of management deci-
sions. The author complex of in-
struments is offered for the
evaluation of enterprise’s client
capital.
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В умовах актуалізації особливої уваги на нематеріальну скла-
дову розвитку сучасних підприємств, зростає необхідність прак-
тичного оцінювання їх окремих компонентів для подальшого
управлінського впливу на формування та розвиток. Визначальну
роль у дії інтелектуальних активів займає клієнтський капітал,
оцінювання якого дозволяє розробити комплексну систему
управлінських рішень для його ефективного подальшого форму-
вання та результативного впливу на розвиток підприємств.




